
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 
VI  f ə s i l 

Nağd pul tədavülünün təşkili 
 

M a d d ə 3 6 . Pul vahidi  
36.1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin I hissəsinə müvafiq 

olaraq Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır. Bir manat 100 (yüz) qəpikdən 

ibarətdir. Pul nişanları kağız və metal pul formasında tədavülə buraxıla bilər. 

36.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin III hissəsinə müvafiq 

olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş 

vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. 

36.3. Mərkəzi Bankın buraxdığı pul nişanları, o cümlədən yubiley və xatirə pul nişanları 

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində nominal dəyərləri ilə hər növ ödənişlərin 

həyata keçirilməsi, hesablara daxil edilməsi və pul köçürmələri zamanı hökmən qəbul 

edilməlidir. 

36.4. Manatla qızıl və ya digər qiymətli metallar arasında rəsmi nisbət müəyyən edilmir. 

Tədavülə buraxılmış pul nişanları Mərkəzi Bankın borc öhdəliyidir və onun bütün aktivləri 

ilə təmin edilir. 

36.5. Saxta pul nişanlarının hazırlanması və satışı ilə məşğul olan şəxslər Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 

36.6. Pul nişanlarının saxta olması barədə ekspert rəyini Mərkəzi Bank verir. 

36.7. Pul nişanlarının saxtalaşdırılması üzrə cinayət işinin məhkəmə icraatı başa 

çatdıqdan sonra saxta pul nişanları Mərkəzi Banka təhvil verilir. 

 

M a d d ə 3 7 . Pul tədavülünün təşkili  
37.0. Azərbaycan Respublikasının ərazisində nağd pul tədavülünün təşkili üçün Mərkəzi 

Bank aşağıdakıları həyata keçirir:  

37.0.1. pul nişanlarına olan tələbatı müəyyənləşdirir; 



37.0.2. pul nişanlarının istehsalını təşkil edir və ya hazırlanmasına sifariş verir, onların 

daşınmasını və saxlanmasını təmin edir; 

37.0.3. pul nişanlarının ehtiyatlarını yaradır və həmin ehtiyatlara sərəncam verir; 

37.0.4. Mərkəzi Bank və kredit təşkilatları tərəfindən nağd pulun saxlanması və 

inkassasiyası qaydalarını müəyyən edir; 37.0.5. Mərkəzi Bankda və kredit təşkilatlarında 

kassa əməliyyatlarının aparılması qaydalarını müəyyənləşdirir; 37.0.6. tədavülə yararsız 

olan pul nişanlarının əlamətlərini və onların dəyişdirilməsi qaydalarını müəyyən edir. 

 

M a d d ə 3 8 . Pul nişanlarının tədavülə buraxılması 
38.1. Yeni nümunəli pul nişanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı Mərkəzi 

Bankın İdarə Heyəti qəbul edir. Mərkəzi Bank tədavülə buraxdığı pulların nominallarını, 

ölçüsünü, tərtibatını, mühafizə elementlərini, habelə digər bədii və texniki xüsusiyyətlərini 

müəyyən edir. 

38.2. Yubiley və xatirə pul nişanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı Mərkəzi 

Bankın İdarə Heyəti qəbul edir. Mərkəzi Bank müəyyən etdiyi qaydada və qiymətlərlə 

buraxdığı yubiley və xatirə pul nişanlarının satışını təşkil edir. 

38.3. Mərkəzi Bank qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiya) ilə əlaqədar yeni 

pul nişanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə 

razılaşdırmaqla qəbul edir. 

 

M a d d ə 3 9 . Pul nişanlarının tədavüldən çıxarılması 
39.1. Denominasiya halları istisna olmaqla, Mərkəzi Bank tədavüldə olan kağız və metal 

pulun yeni nümunəli pul nişanlarına dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul edir. 

39.2. Mərkəzi Bank tədavüldə olan pul nişanlarının dəyişdirilməsi haqqında qərarı, habelə 

yeni pul nişanlarının təsvirini və pulların dəyişdirilməsi qaydaları haqqında məlumatı 

kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir. 

39.3. Yeni pul nişanlarının tədavülə buraxılması ilə əlaqədar pulların dəyişdirilməsi 

zamanı dəyişdirilmənin məbləğləri, yaxud subyektləri üzrə hər hansı məhdudiyyətə yol 

verilmir. Dəyişdirilməli olan pul nişanları Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi müddətdə, lakin 

bir ildən az olmamaq şərti ilə qanuni ödəniş vasitəsi sayılır. Həmin müddətdən sonra pul 

nişanları Mərkəzi Bank tərəfindən müddətsiz olaraq dəyişdirilir. 



39.4. Saxta pul nişanlarının tədavüldən çıxarılması, məhv edilməsi və bununla əlaqədar 

müvafiq tədbirlərin görülməsi qaydaları Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən 

edilir. 

39.5. Saxta pul nişanlarının dəyəri ödənilmir və onlar geri qaytarılmır. Bu qayda xarici 

valyutada olan saxta pul nişanlarına da şamil edilir. 

 

M a d d ə 4 0 . Pul nişanlarının dəyişdirilməsi 
Mərkəzi Bank tədavülə yararlı pul nişanlarmı məhdudiyyətsiz dəyişdirir. Saxta olmayan, 

bütöv bir hissədən ibarət səthinin 60 faizindən az olmayan hissəsini və ya eyni əskinasa 

məxsus hissələrdən ibarət səthinin 100 faizini saxlamış pul nişanlarının nominal dəyəri 

Mərkəzi Bank tərəfindən məhdudiyyətsiz ödənilir. Pul nişanının hissələrinin eyni əskinasa 

məxsus olması yalnız Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

 

M a d d ə 4 1 . Pul nişanlarının məhvi 
41.1. Saxta pul nişanları istisna olmaqla tədavüldən çıxarılmış pul nişanları müvafiq icra 

hakimiyyəti orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında məhv edilir. 

41.2. Mərkəzi Bank tədavüldən çıxarılmış kağız və metal pulların çap formalarının və 

ştamplarının məhv olunmasını təmin edir. 


